ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่ อง
(Kaizen for Productivity and Continuous Improvement)
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หลักการและเหตุผล
❖

ปั จจุบนั ธุ รกิจมีการแข่งขันสู ง องค์กรต้องปรับตัวหลายๆ ด้าน เพื่อให้ธุรกิจอยูร่ อด กลยุทธ์ที่
สามารถทาได้ผลดีคือ การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุ งกระบวนการทางานด้วยแนวคิดไคเซ็น
(Kaizen) ซึ่งการทาไคเซ็นมีจุดประสงค์ให้พนักงานพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการทางานได้ดว้ ย
ตนเอง โดยมีหลักคิดของการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น สะดวกสบายขึ้น ลดความสู ญเปล่าต่าง ๆ
ในกระบวนการ และสามารถสร้างวิธีการทางานให้เป็ นการทางานที่เป็ นมาตรฐาน (Act or Work
Instruction)

❖

บุคลากรทุกระดับควรมีจิตสานึกไคเซ็นเพื่อการปรับปรุ งงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
เซ็นสามารถแบ่งระดับได้ดงั นี้

การทาไค

• ไคเซ็นระดับบุคคล เน้นการปรับปรุ งงานหรื อแก้ปัญหาที่มีขอบเขตไม่ใหญ่เกินไป สามารถลงมือทาได้

อย่างรวดเร็ วโดยที่ไม่ตอ้ งคิดวิเคราะห์มาก ซึ่งพนักงานจะเกิดพฤติกรรมลักษณะนี้ได้ตอ้ งได้รับการปลูกฝัง
จิตสานึกของการพัฒนาและปรับปรุ งงานอย่างเป็ นรู ปธรรมจากองค์กร
• ไคเซ็นระดับกลุ่มกิจกรรม QC Circle เน้นการปรับปรุ งหรื อแก้ปัญหางานที่มีความยากหรื อซับซ้อนขึ้นและ
ต้องใช้เครื่ องมือคุณภาพทางสถิติมาช่วยแก้ไข ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานด้วยคิวซีสตอรี่
ตามมาตรฐาน JUSE ที่มีความสอดคล้องกับเครื่ องมือการปรับปรุ งงานที่ไม่สิ้นสุดคือ วงล้อ PDCA (Plan –
Do – Check – Act) ของ Deming
❖

การปรับปรุ งงานมีเครื่ องมือและเทคนิคหลายอย่าง แต่ที่มีประสิ ทธิ ภาพและนิยมใช้อย่างแพร่ หลาย
ในโรงงานอุตสาหกรรมมีดงั นี้
• แนวคิด 3G (Genba / Genbutsu / Genjitsu)

• ไคเซ็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า & แก้ปัญหาที่รากสาเหตุ

• การปรับปรุ งงานด้วยเทคนิค ECRS

• แนวคิดไคเซ็นที่กระบวนการ (Process Kaizen)

• การปรับปรุ งงานด้วยระบบ Visual Control

• การปรับปรุ งกระบวนการด้วยเทคนิค Logic Tree

• การปรับปรุ งงานด้วยระบบ Poka Yoke
❖

Diagram

การบริ หารกิจกรรมไคเซ็นให้ประสบความสาเร็ จควรมีระบบการจัดทารายงานไคเซ็น (ระบบไค
เซ็นโฮ-คก-ขุ) การแข่งขันและมอบรางวัลเพื่อกระตุน้ และส่ งเสริ มให้พนักงานทาไคเซ็นมากขึ้น
นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารสามารถนาผลการปรับปรุ งงานจากกิจกรรมไคเซ็นของพนักงานไปเป็ นส่ วน
หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี (Performance Management) ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถปรับปรุ งงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยแนวคิดไคเซ็น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเครื่ องมือและเทคนิคในการทาไคเซ็นให้มีประสิ ทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้
ด้วยตนเองทั้งไคเซ็นระดับบุคคล และไคเซ็นระดับกลุ่มกิจกรรม QCC
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร


พื้นฐานและแนวคิดการปรับปรุ งงานด้วยไคเซ็น
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แนวคิดในการทากาไรของธุ รกิจสมัยใหม่
• สร้างจิตสานึกการปรับปรุ งงานด้วย “กรณี ศึกษา”
• จิตสานึ กความเป็ นเจ้าของกับการทาไคเซ็น (Ownership Quotient)
• ความหมายของไคเซ็นและการปรับปรุ งงานด้วยวงจร PDCA
• ความแตกต่างของ “ไคเซ็น” กับ “ระบบข้อเสนอแนะ” (SS-Suggestion System)
• ระดับของไคเซ็นกับการปรับปรุ งงาน




ไคเซ็นระดับบุคคล
ไคเซ็นระดับกลุ่มกิจกรรม QCC
ไคเซ็นระดับนวัตกรรม

ความแตกต่างของไคเซ็นระดับบุคคล กลุ่มกิจกรรม QCC และนวัตกรรม
• “ตัวอย่ าง” รวมการเรี ยนรู ้กิจกรรมไคเซ็น
เครื่ องมือและเทคนิคในการทาไคเซ็นให้มีประสิ ทธิภาพ
• แนวคิด 3G (Genba / Genbutsu / Genjitsu) ก่อนทาไคเซ็น
• การปรับปรุ งกระบวนการด้วยเทคนิค ECRS
•





•

การปรับปรุ งกระบวนการด้วยระบบ Visual Control


•

ตัวอย่างการปรับปรุ งด้วยเทคนิค 5 Why Technique

แนวคิดไคเซ็นที่กระบวนการ (Process Kaizen) - (Root Cause / Process / Result)


•

ตัวอย่างการปรับปรุ งด้วยระบบ Poka Yoke

ไคเซ็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า & แก้ปัญหาที่รากสาเหตุ


•

ตัวอย่างการปรับปรุ งด้วยระบบ Visual Control

การปรับปรุ งกระบวนการด้วยระบบ Poka Yoke


•

ตัวอย่างการปรับปรุ งด้วยเทคนิค ECRS

ตัวอย่างการปรับปรุ งที่กระบวนการ

การปรับปรุ งกระบวนการด้วยเทคนิค Logic Tree Diagram


ตัวอย่างการปรับปรุ งด้วยเทคนิค Logic Tree Diagram

Activity I: กิจกรรมไคเซ็นเพื่อปรับปรุ งกระบวนการ (แบบกลุ่ม)
การบริ หารกิจกรรมไคเซ็นให้ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
• การทารายงานไคเซ็น (ระบบไคเซ็นโฮ-คก-ขุ)
• การแข่งขันและมอบรางวัลเพื่อกระตุน
้ กิจกรรมไคเซ็น
• ไคเซ็นกับการประเมินผลงานประจาปี (Performance Management)
•
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